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SLAVNOSTNI GOVOR TOMAŽA CUNDRA, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE NA SLAVNOSTNI SEJI OB 

15. OBLETNICI DELOVANJA DRUŠTVA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

 

Spoštovane prijateljice in prijatelji slovenskega podeželja, vsi prav prisrčno pozdravljeni na današnji 
prireditvi, ki je posvečena 15. obletnici ustanovitve Društva za razvoj slovenskega podeželja. V veliko 
zadovoljstvo in čast nam je, da ste si vzeli nekaj vašega dragocenega časa in se udeležili tega 
svečanega dogodka. Slovenski pregovor pravi: »Besede iz srca sežejo do srca, besede z jezika pa le do 
ušes«. Upam, da vam bo današnji praznični dan segel dlje od vaših ušes in da vam bo ostal v 
prijetnem spominu. 

Spoštovani, že poldrugo desetletje smo organizirani kot vodilna nevladna organizacija za hitrejši 
razvoj slovenskega podeželja. To je v bistvu le dobrih 10 let manj kot je stara naša, upam si reči, še 
vedno mlada država. Vemo, da so gole številke pogosto zelo pomembne, a nam v tem primeru ne 
povedo veliko. Dejstvo namreč je, da danes nismo tukaj zato, da bi merili, tehtali in seštevali, ampak 
da bi predvsem pregledali našo pot. Pot, ki smo jo prehodili skupaj in na katero  smo ponosni, pa naj 
se zdi kratka ali dolga. 

In kako se je začelo formalno povezovanje nosilcev razvojnih idej in akterjev razvoja slovenskega 
podeželja?   

Če si nekoliko osvetlimo zgodovinski spomin se je temeljna pobuda za ustanovitev Mreže za razvoj 
slovenskega podeželja, ki se je kasneje preoblikovala oziroma preimenovala v Društvo za razvoj 
slovenskega podeželja, pojavila nekje v drugi polovici leta 2000. Da bi okrepili vlogo civilne iniciative 
pri reševanju razvojnih vprašanj na slovenskem podeželju je takratno Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano podprlo pobudo skupine PREPARE za organiziranje mreže lokalnih akcijskih 
skupin, ki bi spodbujale celosten razvoj podeželja v Sloveniji. Glede na zagon, ki je bil tedaj ob 
izvajanju projektov CRPOV in drugih razvojnih programov prisoten tako na politični kot tudi izvedbeni 
ravni, je bilo formalno povezovanje  nosilcev razvojnih idej pravzaprav le logičen nadaljnji korak.   

Prvo srečanje, ki je pomembno vplivalo na nadaljnji razvoj dogodkov, je bil vsekakor tridnevni 
seminar, ki sta ga septembra 2000 v Kranjski gori  skupaj organizirala MKGP in skupina PREPARE. Med 
udeleženci so bile tako vladne strukture kot tudi nevladne organizacije, lokalne skupnosti in druge 
organizacije, vključene v razvoj podeželja. Že na tem seminarju je bilo izpostavljeno, da so 
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najpomembnejše ovire pri razvoju podeželja slaba povezanost posameznih iniciativ, pomanjkanje 
ustreznih struktur za dejavno sodelovanje, preslaba informiranost in pomanjkljivo znanje oziroma 
prenos le-tega. Do podobnih zaključkov je prišlo tudi več kot 250 udeležencev regionalnih delavnic, ki 
so bile na ravni slovenskih statističnih regij organizirane oziroma izvedene v nadaljevanju.       

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je bilo formalno ustanovljeno 16. oktobra 2002 in sicer prav 
v prostorih fakultete, kjer danes gostujemo. Nastalo je predvsem na osnovi interesnega združevanja 
posameznikov, zainteresiranih za aktivno vključevanje v izvajanje razvojnih pobud na slovenskem, 
podeželju, njegovo poslanstvo pa je bilo že v začetku zastavljeno precej obsežno in raznoliko. Glavne 
naloge, ki si jih je organizacija zadala ob ustanovitvi in ki so bile zapisane tudi v statutu so bile: 
• združevanje vseh, ki si na različnih ravneh prizadevajo za razvoj slovenskega podeželja, 
• spodbujanje sodelovanja, povezovanja in medsebojne pomoči med posamezniki in 

organizacijami s podeželja, 
• zastopanje interesov članov na državni in mednarodni ravni, 
• zagotavljanje pretokov informacij na vseh ravneh – med vladno in nevladno ravnijo, od 

občinskih do mednarodnih, 
• sodelovanje kot enakovreden partner in sogovornik pri oblikovanju zakonodaje in politike 

razvoja podeželja. 

Poudariti je potrebno, da je društvo v tem obdobju ves čas zelo aktivno sodelovalo z resornim 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pomembno je bilo, da je bilo slednje v tistem 
času tudi samo zelo zainteresirano za vzpostavitev dialoga z nevladnim sektorjem in je preko vodje 
Sektorja za razvoj podeželja in strukturno politiko ga. Janje Kokolj Prošek zelo aktivno sodelovalo tudi 
pri sami ustanovitvi društva. Dovolite mi, da se ji ob tej slavnostni priložnosti še enkrat zahvalim, tako 
za njeno vlogo pri formiranju društva, kot tudi za njeno delo in prizadevanja pri spodbujanju razvoja 
podeželskega prostora v Sloveniji.  

Seveda se moramo ob tej priložnosti iskreno zahvaliti prav vsem akterjem, ki so sodelovali pri 
ustanovitvi društva. Nekateri od njih so tudi danes prisotni na tej slovesnosti, nekateri so še danes 
aktivni v delu društva, nekaterih pa žal tudi ni več med nami. Torej iskrena hvala še posebej: 

• prof. dr. Michaelu Doweru, predstavnika PREPARA, ki je nudil veliko in pomembno 
mednarodno podporo pri ustanovitvi društva, 

• dr. Mariji Markeš, prvi predsednici DRSP, 
• dr. Marku Koščaku, delovnemu predsedniku ustanovne skupščine in članu delovne skupine, 

ki je pripravila ustanovni zbor, 
• Rosani Ščančar, drugi predsednici DRSP, ki nas je žal mnogo prezgodaj zapustila, 
• Goranu Šostru, prvemu podpredsedniku, kasnejšemu v.d. predsednika in navsezadnje 

uspešnemu predsedniku društva v obdobju 2008-2014, 
• Ivici Rant, članu delovne skupine, ki je pripravila ustanovni zbor, 
• Tatjani Bogataj, članu delovne skupine, ki je pripravila ustanovni zbor, 
• Samri Šečerović, prvi tajnici DRSP, 
• ostalim članom prvega UO društva (Mojci Krivec, Stanetu Pelcu, Zdenki Lipuž, Denisu Goji, 

Juliji Marošek in Jožetu Prahu). 

Poudariti je potrebno, da je bilo delovanje društva od vsega začetka zelo dinamično, pristopali so novi 
člani, porajale so se iniciative za organizacijo raznih srečanj, okroglih miz in polemičnih razprav. Skozi 
vse te aktivnosti se je oblikoval značaj društva, vzpostavila so se temeljna načela njegovega 
delovanja. Postalo je mesto srečevanja, usklajevanja in podpore celovitim razvojnim idejam, 
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programom in projektom s podeželja. Informiranje ter izobraževanje zainteresirane javnosti ter 
zastopanje interesov na domači in mednarodni sceni so postali stalnica njegovih aktivnosti.    

Spoštovani, tudi 15 let po ustanovitvi DRSP ostaja vodilna civilna oziroma nevladna organizacija pri 
usmerjanju razvoja podeželja v Sloveniji. Njegova vloga in pomen je bila že večkrat priznana in 
potrjena tako s strani različnih nacionalnih in evropskih institucij kot tudi drugih nevladnih 
organizacij. Je krovno podeželsko civilno združenje, organizirano na osnovi široke podpore po načelu 
od spodaj navzgor. 

Društvo je v preteklosti kot predstavnik večine slovenskih lokalnih akcijskih skupin   prav gotovo 
odigralo vodilno vlogo pri ozaveščanju o pomenu programa LEADER v državi. Večina LAS - več kot 30 
od skupno 37 trenutno delujočih je članic DRSP. MKGP je zaradi dolgotrajne trajne prisotnosti in 
kvalificiranih predlogov priznalo društvo kot enega ključnih akterjev pri zastopanju podeželske civilne 
iniciative. Formalno se zastopanje interesov izvaja tako preko uradno imenovanega predstavnika v 
Nadzornem odboru oziroma Odboru za spremljanje PRP kot tudi preko aktivnega članstva v 
Nacionalni mreži za podeželje. Zaradi številnih predlogov in dejavnosti je prav DRSP eden 
najaktivnejših članov te mreže.  

Na osnovi priznane vloge sogovornika je bilo DRSP aktivno vključeno tudi v razprave o skupni 
kmetijski politiki tako za obdobje 2007-2013 kot tudi za obdobje 2014-2020, ostaja pa dejavno tudi v 
pravkar začeti razpravi o SKP po letu 2020. 

DRSP je nosilec pobude Slovenski podeželski parlament. Kot je znano, so bili do sedaj v sodelovanju z 
MKGP organizirani štirje tovrstni dogodki (Jablje, Zreče, Podčetrtek, Novo mesto), vsi pa so se 
osredotočili na najbolj aktualne izzive, ki jih pred akterje razvoja slovenskega podeželja postavlja 
politika. Odprtost in moč DRSP se je povezovalnem smislu izkazala predvsem na zadnjem parlamentu, 
kjer je društvo v partnerstvo za SRP povabilo tudi Kmetijsko gozdarsko zbornico (svetovalno službo), 
Zadružno zvezo, Zvezo slovenske podeželske mladine in druge. Poudariti je potrebno, da se prav 
preko podeželskih parlamentov tudi v nacionalnem okviru sliši podeželski glas iz vseh delov Slovenije, 
tako na parlamentarni kot tudi na vladni ravni.  

Zagotavljanje in izmenjava informacij je bila in ostaja ena najpomembnejših dejavnosti DRSP. Že takoj 
na začetku je potrebno poudariti, da je programskem obdobju 2007-2013, sicer na osnovi posebne 
pogodbe z MKGP, društvo imelo celo ekskluzivno pravico zagotavljanja elektronskih novic iz 
celotnega RDP (preko novic "PRePLET"). V tem programskem obdobju pa zbira in razširja informacije 
iz vseh delov države in oblikuje elektronske novice, imenovane "LAS-novice". Vsak mesec se z 
informacijami iz vsaj ene številke elektronskih novic seznani več kot 1.000 bralcev.  

Spletna stran DRSP je že dolgo časa ena od ključnih orodij za seznanjanje posameznikov in organizacij 
o vseh pomembnih dogodkih na slovenskem podeželju. Z vidika informiranja je pomembno omeniti 
tudi dejstvo, da je društvo (poleg MKGP) edino v Sloveniji pridobilo status nacionalne kontaktne 
točke za LEADER / CLLD.   

Področje, kateremu je DRSP v preteklosti namenjalo veliko pozornost je organizacija   seminarjev, 
delavnic in srečanj, ki so služili potrebam lokalnih akcijskih skupin in drugih podeželskih organizacij. 
Pri tem igra pomembno vlogo stalna delovna skupina LEADER, seminarji pa praviloma odražajo 
potrebe lokalnih akcijskih skupin. DRSP gradi močno podeželsko mrežo tudi skozi več letnih 
dogodkov, kot so Festival LAG, različne razstave lokalnih produktov itd. 
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Društvo za razvoj slovenskega podeželja se je z imenovanjem svojih predstavnikov v različne 
mednarodne organizacije  zelo močno uveljavilo tudi izven nacionalnega okvira. Omeniti velja aktivno 
vključevanje v aktivnosti Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) in njenih organov (skupščina 
evropskih podeželskih mrež in podskupina ENRD LEADER). Prav tako je DRSP polnopravni član 
evropskega združenja LEADER za razvoj podeželja (ELARD), še posebej pa ima pomembno vlogo v 
združenju PREPARE - Partnerstvo za podeželsko Evropo – predvsem preko svojega predstavnika 
(Gorana Šostra), ki že vrsto let opravlja pomembne funkcije v tem združenju.  

Kot eden od pobudnikov se je DRSP aktivno vključilo v pripravo Evropskega  podeželskega 
parlamenta (ERP). Z prenosom sklepov in ugotovitev slovenskega podeželskega parlamenta na 
mednarodno raven je pomembno prispevalo k uspešni izvedbi vseh treh EPP, ki so bili do sedaj 
izpeljani.  

Spoštovani, kot je bilo predstavljeno, se je v desetletju in pol zvrstilo cela vrsta  aktivnosti in 
dogodkov, ki so pomembno vplivali na značaj društva. To se je nenehno krepilo in z vsakim novim 
vodstvom dobilo nov zagon. To seveda velja tudi za mandat trenutnega vodstva društva. To je z 
opredelitvijo in formalnim delovanjem 3 vsebinskih komisij za različna področja še dodatno 
podkrepilo že sicer pestro delovanje društva. Na tem mestu bi seveda rad podal iskreno priznanje za 
vsa prizadevanja predvsem aktualnemu predsedniku Alešu Zidarju in neutrudnemu motorju društva, 
naši sekretarki mag. Vesni Erhart.   

Spoštovani, že sama beseda društvo pomeni druženje in združevanje moči za dosego skupnih ciljev. 
Dejstvo je, da društvo ne more in ne sme biti le delo nekaj posameznikov, saj potem izgubi svoj 
namen. Tega dejstva se je tako pri načrtovanju kot tudi pri samem izvajanju aktivnosti v društvu 
potrebno še kako zavedati. 

Prepričan sem, da je Društvo za razvoj slovenskega podeželja še vedno naše skupno društvo in prav 
vsi si moramo prizadevati za njegov nadaljnji razvoj in obstoj. Samo z delovanjem, ki temelji na 
prostovoljnosti in vzajemni pomoči drug drugemu, bomo posledično plemenitili nas same, predvsem 
pa okolje, v katerem delujemo.  

Želim si, in apeliram na vse vas, da bi še naprej krepili naše sodelovanje, ponujali  nove ideje in 
predloge in se pogovarjali o prihodnjih načrtih. 

Stara latinska misel nas uči: UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA. Kjer je sloga, je tudi moč. 

Hvala lepa in želim vam prijetno nadaljnje druženje 

 

Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije 

Groblje, 29. 11. 2017 

 


